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28  ARAL I K -  3  o CAK  h a f t a s ı  PAN O R O MAS I

 

28 Aralık 2019 ve 3 Ocak 2020 tarihlerinde dijital medyada 'mülteci', 'sığınmacı',
'göçmen', 'Suriyeli' ve 'Afgan' kelimeleri ile yaptığımız taramalar sonucunda
mültecilere yönelik hak ihlali içeren 641 haber radara takıldı.  Haber tespiti sırasında
mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil, temellendirilmemiş, doğrulanmamış
ve yanlış bilgi, kriminalize eden söylem, çarpıtma, abartma, mağduriyet yineleme
ve yanlış görsel kullanımı içeren haberleri derledik.

 

Geçtiğimiz hafta basında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'teki göç hareketliliği ile
ilgili açıklamaları, 2019'da denizlerde artan mülteci geçişleri, Yunanistan kolluk
kuvvetlerinin mültecilere yönelik şiddeti, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sınır dışı edilen
mültecilerle ilgili açıklaması ve Muğla'da 8 mültecinin ölümü ile sonuçlanan facia
ile ilgili haberler en çok yer edindi. 
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Erdoğan: Batı’nın yaptığı gibi bariyerler oluşturmayız, kapıları açarız
 Ankara’da katıldığı Şehir ve Güvenlik
Sempozyumu’nda konuşma yapan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

İdlib'deki saldırılar nedeniyle bölgeyi
terkedenlerin sayısının arttığına dikkat
çekti ve şöyle konuştu"200-250 bin
mülteci şu anda sınırımıza doğru hareket
hâlinde. Bazı tedbirlerle engellemeye
çalışıyoruz ama iş kolay değil zor,
karşınızda insan var. Biz insana karşı bu
noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler,
dikenli eller oluşturamayız. Aynı şey
bizim de başımıza gelebilir... Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer
ölçüsünde güvendesiniz demektir.". 
 

Ancak, Türkiye 2011 yılında başlattığı açık kapı politikasını 2016’da sonlandırırken
Suriye’deki çatışma ortamından kaçan mülteciler Türkiye sınırının yakınlarındaki
kamp alanlarında ya da cami, okul gibi gibi yapılarda bekletilmektedir. Mülteciler,
ağır kış şartları altında yaşamaya çalışsa da Türkiye açık kapı politikasını tekrar
başlatmıyor. Son olarak Anadolu Ajansı geçtiğimiz hafta sınırdaki Suriyelilerin kötü
yaşam koşulları ile ilgili haber yaptı. 
 

Bazı medya kuruluşları sınırdaki mülteci hareketliliğini Türkiye açısından olarak
gösterdi. 
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Denizlerde Artan Geçişlerin Nedeni Sorgulanmadı
 

Geçen haftanın en çok gündem olan konulardan biri de 2019’da Ege Denizi’nde
artan geçişler idi. Ajanslar tarafından servis edilen haberlerde, 2019 yılında Ege
Denizi’nde 60 bin 744 mültecinin geçiş yaparken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından
engellendiğinin bilgisi verildi. Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak
Avrupa'ya geçmeye çalışırken Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca alıkonulan mülteci
sayısı, son 5 yılda 238 bin 158'e ulaştı.
 

2018’de Türkiye karasularında 34 mülteci yaşamını yitirirken son beş yılda yaşamını
yitiren mülteci sayısı ise 654’e yükseldi. Haberlerde son beş yılda 646 göçmen
kaçakçısının gözaltına alındığı da ifade edildi. Ayrıca ajansların servis ettiği
haberlerde mülteciler için ‘düzensiz göçmen’ ya da ‘kaçak göçmen’ tanımlaması
yapılırken göçmen kaçakçıları hakkında ise ‘organizatör’ tanımlaması yapıldı.
 

Avrupa Birliği ile 2016 yılında imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması’nın ardından azalan
mülteci geçişleri, 2019'da yeniden arttı. 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak
kayıtlara geçti. Ege Denizi’nde alıkonulan mülteci sayısı bir önceki yıla göre 2 kattan
fazla arttı. Ancak mülteci geçişlerindeki artışın sebepleri sorgulanmadı. Mülteci
alanında hak savunuculuğu yapan derneklere ve göç üzerine çalışma yapan
akademisyenlere nedeni sorulmadı.

Muğla’da Mülteci Teknesi Battı: 8 Kişi Yaşamını Yitirdi
 

Olumsuz hava koşullarına rağmen yeni yılda da geçişler devam ederken Muğla
açıklarında mülteci teknesinin batması ölümle sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı’nın
yaptığı açıklamaya göre Fethiye'nin 5,5 deniz mili açıklarında botun batması
sonucunda 8 mülteci yaşamını yitirdi. Batan teknede kaybolan 7 mülteci için
başlatılan arama çalışmaları ise üzerinden 2 günden fazla bir süre geçmesine
rağmen olumlu sonuçlanmadı.



Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bilgisini verdi. Ancak İstanbul’dan ayrılan
mültecilerin ne şekilde ayrıldığını belirtmedi. 
 

Vali Sarıkaya, mültecilerin iltica etmeleri ile ilgili de ‘Düzensiz Göç' ile mücadelemiz
devam edecek’ dedi.Paylaşılan bilgilere göre, 2019'da engellenen ve sınır dışı edilen
mülteci sayısı, son 3 yılın toplamından daha fazla. Bu verilere göre, engellenen
düzensiz göçmen sayısı 2016'da 10 bin 183, 2017'de 18 bin 254 ve 2018'de 28 bin 364
olurken, bu rakam 2019'da 118 bin 432 oldu.Sınır dışı edilen mülteci sayısı ise
2016'da 2 bin 346, 2017'de 7 bin 814 ve 2018'de 11 bin 292 olduğu, 2019'da bu
rakamın 37 bin 582'ye yükseldiği kaydedildi.
 

Mülteciler, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ne
aykırı bir şekilde gönderiliyor.  Cenevre Sözleşmesi’nin 32. maddesine göre hiçbir
taraf devlet bir mülteciyi, ırkı, dini, vatandaşlığı, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya siyasi fikirleri dolayısıyle hayat ve hürriyetinin tehdit edileceği ülkeye geri
gönderemez ve sınır dışı edemez.
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Yunanistan’da Mülteciler Darp Edildi
Yunanistan kolluk güçleri tarafından darp
edilen mültecinin görüntüleri de geçen
haftanın en çok gündemleşen konularından
biri oldu. Edirne üzerinden düzensiz bir
şekilde Yunanistan’a geçen bir grup
mültecinin Yunanistanlı görevliler tarafından
darbedilmesi ve zorla geri gönderilmesi
mülteciler tarafından kaydedildi. Anadolu
Ajansı’nın servis ettiği görüntüye göre yerdeki
mülteciye "Go back (Geri dön)" diye bağıran
görevli tekmeyle vuruyor.
 Gönderilen mültecilerin 5 binden fazlası darp edildiği için sağlık merkezlerine
başvurdu. Edirne’de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018'de 74 bin
824 mülteci geçiş yaparken engellenirken bu sene 123 bin 377 mülteci geçiş
yaparken durduruldu.

 

2019’da İstanbul’da 37 Bin 582 Mülteci
Sınır Dışı Edildi
 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte  118 bin 432
mültecinin ‘yakalandığının’ ve bu mültecilerin
37 bin 582'sinin sınır dışı edildiğini söyledi.
Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma
Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi
azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 



Mağduriyet Yineleme
 
Nefret söyleminin pekişmesinde medya temsillerinin önemi, mültecilere yönelik
mağdur ve yardıma muhtaç temsil ile de kendini medyada göstermektedir. “Okula
gitmesi gereken kız çocuğunun okul önlerinde atık kağıt toplaması da dikkat çekti”
ifadeleri mevcut mağdur mülteci stereotipini güçlendirmektedir. Bu hayat
öyküsünün yanında hak temelli gazetecilik doğrultusunda mülteci çocukların
Türkiye’deki eğitim hakkından yararlanma durumuna da haberlerde değinilmeli ve
hak taleplerine yer verilmelidir.
 

Yanlış Görsel Kullanımı
 

Haberde 12 yaşındaki mülteci kız çocuğunun fotoğrafı, çocuğun güvenliği ve bırakılan
dijital iz gözetilmeden yayınlanmıştır.  Suriye’deki iç savaşta atılan bombalar sebebiyle
yüzünün yandığının altının çizilmesi çocuk için travmatik bir içeriğe sebep olmuştur.
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Haberturk.com’da 2 Ocak tarihinde
“Yüzünde savaşın iziyle ekmek peşinde
Suriyeli küçük Zeynep, Adana’da atık
toplayarak ailesinin…”başlığıyla
yayınlanan haberde atık kağıt
toplayarak ailesinin geçimine katkıda
bulunan 12 yaşındaki mülteci bir kız
çocuğuna yer verilmiştir.

 

 

RADAR'A TAKILANLAR

Yanlış Görsel KullanımıMağduriyet Yineleme

Habertürk 02.01.2020*

Fotoğraf tarafımızdan
blurlanarak yayınlanmıştır.

*https://www.haberturk.com/adana-haberleri/74506126-yuzunde-savasin-iziyle-ekmek-pesindesuriyeli-

kucuk-zeynep-adanada-atik-kagit-toplayarak

https://www.haberturk.com/adana-haberleri/74506126-yuzunde-savasin-iziyle-ekmek-pesindesuriyeli-kucuk-zeynep-adanada-atik-kagit-toplayarak
https://www.haberturk.com/adana-haberleri/74506126-yuzunde-savasin-iziyle-ekmek-pesindesuriyeli-kucuk-zeynep-adanada-atik-kagit-toplayarak


Ayrımcı Görsel Kullanımı
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Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade 

Yenicaggazetesi.com’da 29 Aralık
tarihinde “ 5 milyon vatandaş sağlık
hizmetinden yararlanamayabilir”
başlığıyla yayınlanan haberde Ümit
Özdağ’ın twitter paylaşımına yer
verilmiş, Türkiye'de, GSS primini
ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon
vatandaşın 2020 itibariyle sağlık
hizmetlerinden
faydalanamayabileceği
vurgulanmıştır.

Yeni Çağ 29.12.2019*

Nefret Söylemi/Düşmanlaştırıcı İfade
 

Türkiye’de sağlık sisteminde yapılan değişiklikler, mültecilerin sağlık
hizmetlerinden yararlanma hakkı üzerinden ilişki kurularak aktarılmıştır. Genel
Sağlık Sigortası primini ödeyemeyen 5 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerinden
yararlanamayacak olmaları mültecilerin sağlık haklarından bağımsızdır.
 

Haberde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın "İnanılır gibi değil. Yüzünden
kurşun yiyen ve dili kopup dişleri kırılan gazi Üstteğmen’den ücret alan sağlık
sistemi Suriyelilere bedava çalışıyor. Bazıları "yok daha neler!!" diyecek. Hiç tavsiye
etmem" ifadelerine de yer verilerek nefret söylemine zemin hazırlanmıştır. Genel
Sağlık Sigortası değişikliği gibi gazi, üstteğmenden ücret alınması da mültecilerden
ve mültecilerin sağlık hakkına erişimlerinden bağımsızdır.
 

Haberde nefret söyleminin önüne geçebilmek için mültecilerin ve Türkiyelilerin
sağlığa erişimlerine dair açıklayıcı bilgi de sunulmalıdır.
 

Ayrımcı Görsel Kullanımı
 

Haberde “ Suriyelilere bedava verilen hizmetten 5 milyon vatandaş
yararlanamayacak” yazılı bir görsel kullanılarak mülteciler olayla ilişkilendirilmiş ve
olayın sorumlusu gibi sunulmuştur.

*https://www.yenicaggazetesi.com.tr/5-milyon-vatandas-saglik-hizmetlerinde-yararlanamayabilir-262375h.htm

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/5-milyon-vatandas-saglik-hizmetlerinde-yararlanamayabilir-262375h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/5-milyon-vatandas-saglik-hizmetlerinde-yararlanamayabilir-262375h.htm
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Haberin Sosyal Medyadaki Yansıması 



Ensonhaber.com’da 2 Ocak tarihinde
“Ankara’da Suriyeli uyuşturucu
satıcılarına operasyon” başlığıyla
yayınlanan haberde Ankara Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele ve Özel Harekat Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından
gerçekleştirilen, uyuşturucu
satıcılarına yönelik şafak operasyonu
aktarılmış ve 10 Suriyeli mültecinin
gözaltına alındığı belirtilmiştir.

Kriminalize etme
 

Haberde uyuşturucu satıcılarının “Suriyeli” olduğunun vurgulanarak başlığa
taşınması mültecilere doğrudan suç atfediyor ve özneleri kriminalize ediyor.
Ajanslar tarafından servis edilen haberlerin başlığında 'Suriyeli' vurgusu
yapılmazken bazı haber siteleri başlığa 'Suriyeli' kelimesini çektiği görüldü. 
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En Son Haber 02.01.2019*

Kriminalize etme

*https://www.ensonhaber.com/ankarada-suriyeli-uyusturucu-saticilarina-operasyon.html

Haberin Sosyal

Medyadaki Yansıması 

https://www.ensonhaber.com/ankarada-suriyeli-uyusturucu-saticilarina-operasyon.html
https://www.ensonhaber.com/ankarada-suriyeli-uyusturucu-saticilarina-operasyon.html
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Önce Vatan 28.12.2019*

Kriminalize etme

Oncevatan.com.tr’de 28 Aralık

tarihinde yayınlanan İbrahim Güray

Aytekin’e ait “Yeni göç dalgası ve

sınırımıza dayanan yeni Suriyeli

sığınmacılar…” başlıklı yazıda

Türkiye’deki mültecilerin durumu ele

alınmış ve kaynağı belli olmayan

istatistikler paylaşılmıştır.

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade Temelsiz/Doğrulanmamış Veri

Nefret Söylemi ve Düşmanlaştırıcı İfade
 

Yazıda “Türkiye son yıllarda tarihin en büyük mülteci istilasına uğradı.” , “Evlerini

topraklarını terk edip başka ülkelere sığınmak zorunda kalan mülteciler aynı

zamanda sığındıkları ülkelerinde başına bela olmakta o ülkelerinde ekonomilerini

ciddi biçimde olumsuz etkilemektedir.” gibi cümlelerle doğrudan nefret söylemi

yapılmıştır. Nefreti körükleyen bu ifadelerin yanında bir arada yaşamaya engel

olarak mültecilerin varlığı sebep gösterilmiş ve “Türk Milleti misafirperverdir yemez,

yedirir. Giymez, giydirir. Bu asil millet emeklisine işçisine emekçisine vermediklerini

kardeş kavgasına düşmüş Suriyelilere vermiştir.” sözleriyle ev sahibi-misafir

üstenciliği pekiştirilmiştir.

 

Temelsiz/ Doğrulanmamış Veri
 

Yazıda Türkiye’de yaşayan Suriyeli nüfusuna dair veriler paylaşılmış ancak kaynak

belirtilmemiştir.  Mültecileri başa bela ve ekonomiye zarar olarak nitelendiren

Aytekin, yine buna dair bir veri sunmamıştır. Ekonominin olumsuz seyrini

doğrudan mültecilere bağlamak temelsiz verinin yanında doğrudan

düşmanlaştırıcı bir söylemdir.

 

 

*https://www.oncevatan.com.tr/yeni-goc-dalgasi-ve-sinirimiza-dayanan-yeni-suriyeli-siginmacilar-makale,47406.html

https://www.oncevatan.com.tr/yeni-goc-dalgasi-ve-sinirimiza-dayanan-yeni-suriyeli-siginmacilar-makale,47406.html
https://www.oncevatan.com.tr/yeni-goc-dalgasi-ve-sinirimiza-dayanan-yeni-suriyeli-siginmacilar-makale,47406.html
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Kriminalize Etme
 

Güray Aytekin’in kullandığı “kaçak göçmen, mülteci istilası, kardeş kavgasına
düşmüş Suriyeli” gibi  ifadeler özneleri doğrudan suçla ve olumsuzluklarla
ilişkilendiriyor.  Yazının içeriği ve sonunda yer alan “Dileğimiz odur ki tez zamanda
Suriyeliler barış huzur ve istikrar içinde yaşam alanlarının oluşturulduğu Suriye
topraklarına ve vatanlarına dönerler.” ifadeleri tüm sorunların ve bir arada
yaşayamamanın mültecilerin topraklarına dönmesi ile çözüleceği vurgulansa da;

bir arada yaşamanın önündeki en büyük engellerden birinin nefret söylemi
olduğunu hatırlatıyoruz.

Edirnenin Sesi 01.01.2020*

 

Edirneninsesi.com’da
1 Ocak tarihinde yayınlanan
“Sınırda 4'ü çocuk 5'i kadın
göçmen yakalandı”
başlıklı haberde Edirne'nin
Keşan ilçesinde Yunanistan'a
geçmek isteyen 29
kişinin durdurulduğu bilgisine
yer verilmiştir.

Kriminalize Etme
 

Haberde “yasa dışı yollarla Yunanistan'ı gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen ele
geçirildi.” , “yakalandı” gibi ifadelerle özneler
kriminalize edilmiştir.

 

Yanlış Görsel Kullanımı
 

Yunanistan'a gitmek istedikleri belirlenen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu
4'ü çocuk 5'i kadın 29 kişinin durdurulduğunu aktaran haberde görsel olarak
çocukların güvenliği ve yaşı gözetilmeden yüzlerinin açıkça göründüğü bir fotoğraf
paylaşılmıştır.

Kriminalize Etme Yanlış Görsel Kullanımı

*https://www.edirneninsesi.com.tr/sinirda-4-u-cocuk-5-i-kadin-gocmen-yakalandi/9857/

https://www.edirneninsesi.com.tr/sinirda-4-u-cocuk-5-i-kadin-gocmen-yakalandi/9857/
https://www.edirneninsesi.com.tr/sinirda-4-u-cocuk-5-i-kadin-gocmen-yakalandi/9857/


Özne ile görüşme

 

TGRT Haber 29.12.2019 *

 

TGRT Haber Tv’de 29 Aralık
tarihinde yayınlanan “Suriyeli
Esnafa İşlerinin Durumunu Sorduk”

başlıklı haberde ülkeye gelen
Suriyelilerin, yeni bir hayat
kurduğu ve 5 bin 822 işletme açtığı
belirtilerek Suriyeli esnaf ile yapılan
röportaja yer verilmiştir.

Özne ile Görüşme
 

Haberde mültecilerin Türkiye’de yeni bir hayat kurdukları, evlendikleri ve iş
kurdukları vurgulanarak konuya ilişkin doğrudan özneyle röportaj yapılmıştır.

 

Hak Temelli İçerik
 

Medyada nefret söyleminin kaynaklarından biri olan “misafir” ve “geri dönüş”

nitelemelerinin aksine, mültecilerin Türkiye’de bir hayat kurduklarının ve
ekonomiye katıldıklarının belirtilmesi, röportaj aracılığıyla mültecilerin
yaşamlarının ekrana taşınması hak temelli gazetecilik için değerli bir örnektir.

1 1

Hak temelli İçerik

HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİK ÖRNEĞİ

Hak temelli

içeriklerin sınırlı

sayıda olması

haberin olumlu

etkisini sınırlıyor

*https://www.youtube.com/watch?v=bIDdR-vUEDA

https://www.youtube.com/watch?v=bIDdR-vUEDA
https://www.youtube.com/watch?v=bIDdR-vUEDA


“Bu yayının tasarımı, Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği
ile üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Medya ve Mülteci Hakları Derneği
sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır”


